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 ბოლო სიახლე COVID-19 -ის შესახებ რეზიდენტებისთვის - 

გამოცემა 21 
 

ძვირფასო რეზიდენტებო, 

  

გთხოვთ იხილოთ თქვენი ბიულეტენის უახლესი გამოცემა. ამ გამოცემაში 

მოცემულია განახლებული ინფორმაცია მთავრობის გეგმების შესახებ სკოლების 

სრულად გახსნის შესახებ. სკოლის ბავშვების ყველა მშობელს ვურჩევდით, 

გარკვეული დრო დაუთმონ, რათა გაეცნონ მოწოდებულ ინფორმაციას. 

  

ეს ბიულეტენი ასევე შესაძლებელია საცხოვრებელი ცენტრების ვებგვერდზე 

‘რეზიდენტების სექციაში, სხვა გამოცემებთან ერთად, სადაც განხილულია 

საკითხები როგორიცაა საგანმანათლებლო რესურსები და კეთილდღეობის 

რჩევები.  

გთხოვთ, შეგვატყობინოთ, რა თემებზე გავამახვილოთ ყურადღება შემდეგ ბიულეტენში. 

მოგვწერეთ - I PASinbox@justice.ie 

 
   

კორონავირუსი  

COVID-19 

საერთაშორისო დაცვის 

განსახლების სერვისი (IPAS) 

სიახლე კოვიდ-19-ის შესახებ 
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უფასო დამხმარე ხაზი რეზიდენტებისვის – 1800 929 008 

 

 შეიქმნა ახალი დამხმარე ხაზი, რომელიც დაეხმარება მაცხოვრებლებს COVID-19– 

ის დროს. ჩვენ     გვესმის, რომ ყველა არ სურს დაუკავშირდეს უშუალოდ 

დეპარტამენტს, ამიტომ მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ IPAS-მა ეს დახმარების 

ხაზი დააწესა, მაგრამ მას მართავს საქველმოქმედო ორგანიზაცია - ჟესუი 

ლტოლვილთა სამსახური (ირლანდია). 
 

 

 

 

რეზიდენტები მცხოვრები კილდარში, ლაოსში და ოფალიში 
 

 

COVID-19– ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, რიგი დამატებითი 

ზომებია დაწესებული კილდარის, ოფალის და ლაოსის რეგიონებში. 

  

დამატებითი ზომები მიიღება 

პარასკევიდან 7 აგვისტოდან, კვირას 23 

აგვისტოს ჩათვლით . 

  

შემდეგ სიტუაცია გადაიხედება. 

  

თუ თქვენ ხართ რეზიდენტი კილდარში, 

ლაოსში ან ოფალიში, თქვენ უნდა 

იმოგზაუროთ მხოლოდ თქვენი 

რეგიონის შიგნით. 

  

გამონაკლისი შეიძლება მხოლოდ იყოს: 

  

 წახვიდეთ სამსახურში და დაბრუნდეთ უკან სახლში; 

და ბოლოს, გვსურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი უწყვეტი 

თანამშრომლობისთვის და გისურვოთ ჯანმრთელობა.  
  

IPAS - ის გუნდი 



 სამსახურებრივი მიზნების გამო მოგზაურობა; და 

 დაესწროთ სამდიცინო ვიზიტებს და აიღოთ მედიკამენტები ან სხვა 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო ნივთები.   

 

ქვეყნის მასშტაბით კილდერში, ოფალისა და ლაოსში განხორციელებული 

ღონისძიებების სრული ჩამონათვალის სანახავად ეწვიეთ gov.ie. 

  

  



დარჩით უსაფრთხოდ 
 

 

როდესაც ვსწავლობთ COVID-19– თან ერთად ცხოვრებას, ყველას 

მოუწოდებენ გამოიყენონ საკუთარი განსჯა და აიღონ პასუხისმგებლობა 

საკუთარი თავისა და სხვების დასაცავად. 

  

ველამ უნდა იცოდეს COVID-19– ის მიღების რისკ – ფაქტორების შესახებ: 
  

 

 დისტანცია – COVID-19- ის მიღების რისკი 

იზრდება, როდესაც თქვენსა და სხვებს 

შორის მანძილი მცირდება. დაიცავით 2 

მეტრი დისტანცია, სადაც ეს 

შესაძლებელია. 

 აქტივობა – როგორ ატარებთ დროს 

ხალხთან და რას აკეთებთ მათთან, ამან 

შეიძლება გაზარდოს რისკი. დაიცავით 

მთავრობის უსაფრთხოების მითითებები 

სხვებთან დროის გატარებისას. 

 დრო –როდესაც თქვენ დახარჯავთ მეტ 

დროს სხვა ადამიანებთან მჭიდრო 

კონტაქტში, შეიძლება გაზარდოს COVID-

19 მიღების რისკი. თვალყური ადევნეთ 

ვისთან ერთად ხარჯავთ დროს და როგორ. 

 გარემოცვა – გარეთ ყოფნა უფრო 

უსაფრთხოა, ვიდრე შენობაში ყოფნა. 

სადაც ეს შესაძლებელია, შეხვდით სხვებს 

გარეთ. თუ ეს შეუძლებელია, გახსენით 

ფანჯრები და კარები, როდესაც ხვდებით 

სხვებს. 

 სიმპტომები –  იცოდეთ სიმპტომები. თუ 

თქვენ გაქვთ ისინი იზოლირდით 

დაუყოვნებლივ და დაუკავშირდით თქვენს 

ექიმს. 

  

 

 
 
 



 
 
 
 

იცოდეთ COVID-19 -ის სიმპტომები 
 

 

COVID-19 ახალი დაავადებაა, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს 

თქვენს ფილტვებზე და სასუნთქ გზებზე. მნიშვნელოვანია იცოდეთ ეს 

სიმპტომები, რათა დაიცვათ საკუთარი თავი და სხვები. 

  

ესენია: 

  

 სიცხე (მაღალი ტემპერატურა) 

 ხველა - ეს შესაზლებელია იყოს ნებისმიერი სახის არა მხოლოდ მშრალი 

 სუნთქვის უკმარისობა ან სიძნელე სუნთქვისას 

 სუნისა და გემოს შეგრძნების დაკარგვა ან ცვლილება 

 გრიპის მსგავსი სიმპტომები 

  

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე სიმპტომი, უნდა იზოლირდეთ და დაუყოვნებლივ 

დაურეკოთ თქვენს ექიმს, რათა გაიაროთ ტესტირება COVID-19– სთვის. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

რჩევები რათა შევაჩეროთ COVID-19 - ის გავრცელება 
 

 

არსებობს უამრავი ნაბიჯი, რომელთა გადადგმაც შეგიძლიათ COVID-19– ის 

გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. 

  

მათ შორის: 

  

 კარგად დაიბანეთ ხელები და ხშირად, ბაქტერიების დაბინძურებისა და 

გავრცელების თავიდან ასაცილებლად; 

  

 გამოიყენეთ კარგი რესპირატორული ჰიგიენის ნორმები, ანუ ხველების 

დროს და დაცემინების დროს, დაიფარეთ  პირი და ცხვირი იდაყვით ან 

ქსოვილით - დაუყოვნებლივ გადააგდეეთ ქსოვილი დახურულ ყუთში 

და გაასუფთავეთ ხელები ალკოჰოლზე დაფუძნებული ხელის გელით ან 

საპნით და წყლით; 

 

 დაიცავით ფიზიკური დისტანცია, ანუ დატოვეთ მინიმუმ 2 მეტრი (6 ფუტი) 

მანძილი თქვენსა და სხვა ადამიანებს შორის, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ხველა, 

ცემინება და სიცხე გაქვთ; და 

   

 მოერიდეთ თვალების, ცხვირისა და პირის ღრუს შეხება - თუ 

დაბინძურებული ხელებით შეხებით თვალებს, ცხვირს ან პირს, 

შეგიძლიათ ვირუსის ზედაპირიდან საკუთარ სხეულში გადატანა. 

  

 ყველაზე მნიშვნელოვანი მოქმედება, რაც ყველამ შეგვიძლია, COVID-19– ისგან 

თავის დასაცავად გავაკთოთ, არის რეგულარული ხელების დაბანა და სუნთქვის 

კარგი ჰიგიენა. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ HSE– ს ეტაპობრივი 

სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა გაიწმინდოს ხელები. 



 
  

 

 

სახის დაფარვა 
 

 

 

ორშაბათს, 10 აგვისტოს, თქვენ უნდა ატაროთ 

სახის საფარი: 

  

• საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე; და 

• მაღაზიებში, სავაჭრო ცენტრებში და სხვა 

დახურულ გარემოში - იხილეთ ადგილების 

სრული სია. 

  

სახის საფარის ტარებამ შეიძლება ხელი 

შეუშალოს იმ ადამიანებს, რომლებმაც არ 

იციან, რომ COVID-19 აქვთ სხვებზე 

გავრცელებას. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID სათვალთვალო აპლიკაცია 
  

ყველა მაცხოვრებელს მოვუწოდებთ ჩამოტვირთოთ ახალი COVID Tracker App, 

უფასო აპი თქვენი მობილურ ტელეფონში. 

  

ეს დაგვეხმარება დავიცვათ ერთმანეთი და შევამციროთ COVID-19 გავრცელება 

ირლანდიაში. 

  

COVID Tracker- ის აპლიკაციის გამოყენება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

არსებულ ზომებთან ერთად დაგვეხმარება ყველა უსაფრთხოდ ვიყოთ, 

როდესაც შევხვდებით ერთმანეთს, სოციალიზაციის დროს, მუშაობის ან 

მოგზაურობისას. 

  

პროგრამას შეუძლია: 
  

• გაგაფრთხილოთ, თუ მჭიდრო კონტაქტი გქონდათ ვინმესთან, ვინც 

დადებითი შედეგი აჩვენა COVID-19 - ის ტესტზე; 

• გირჩევთ, რა უნდა გააკეთოთ საკუთარი თავის და სხვების დასაცავად; და 

• გააფრთხილოს პროგრამის სხვა მომხმარებლები, რომ თქვენ მჭიდრო 

ურთიერთობა გქონდათ, ადამიანთან ვისაც აღმოაჩნდა COVID-19. 

  

გთხოვთ, დააჭირეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ 

ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია 
 
 
 
 
 

გონებრივი კეთილდღეობა 
 



 

COVID-19 -ის გავრცელება ახალი და რთული მოვლენაა. ყველას 

ცხოვრებასა და ყოველდღიურობაზე გავლენას ახდენს იმ ღონისძიებები, 

რომლებიც დაინერგა ვირუსის 

გავრცელების ხეშესაშლელად და ყველას 

დასაცავდ. 

  

ნორმალურია ამ რთულ დროს 

ნერვიულობდეთ ან იგრძნოთ სტრესი, 

მაგრამ ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია  

იმისათვის, რომ დაგვეხმაროს 

გონებრივი ჯანმრთელობისა და 

კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად: 

  

  

 ელაპარაკეთ ადამიანებს ვისაც ენდობით. დარჩით კონტაქტზე თქვენს 

მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან. 

  

 შეეცადეთ შეინარჩუნოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჯანსაღი კვების გზით, 

საკმარისი ძილით და ვარჯიშით.  

  

 მიზნად დაისახეთ მინიმუმ დღეში ერთხელ გარეთ გასვლა სუფთა ჰაერის 

მისაღებად და ტერიტორიის შესასწავლად 

  

 მოერიდეთ მოწევას ან ალკოჰოლის ან სხვა წამლების გამოყენებას თქვენი 

ემოციების მოსაგერიებლად. 

  

 არ მოუსმინოთ ჭორებს COVID-19- ის შესახებ. მიიღეთ საიმედო სიახლეები 

და ინფორმაცია HSE, ირლანდიის მთავრობისა და ჯანმრთელობის 

მსოფლიო ორგანიზაციისგან. 

  

 შეზღუდეთ დრო, რომელსაც თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრები გაატარებთ 

COVID-19- ის შესახებ მედიის გაშუქების ყურებისას ან მოსმენისას. დღეში 

ერთხელ ან ორჯერ სიახლის მიღება საკმარისია. 

  



 გაითვალისწინეთ წარსულში გამოყენებული უნარები, რომლებიც 

დაგეხმარათ გამოწვევების მართვაში. გამოიყენეთ ეს უნარები, რომ 

დაგეხმაროთ თქვენი ემოციების მართვაში პანდემიის დროს 

  

 თუ გრძნობთ გადატვირთულობას, ესაუბრეთ მეგობარს, თანამოქალაქეს, 

თქვენს ცენტრში არსებულ პერსონალის წევრს ან თქვენს პირად ექიმს. 

დაგეგმეთ გეგმა და იცოდეთ სად წახვალთ, თქვენი ფიზიკური და 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებების დასახმარებლად. 

  

დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ იზრუნოთ თქვენს გონებრივ 

კეთილდღეობაზე, გთხოვთ, იხილეთ აქ. 

 

 

დამატებითი დახმარება შესაძლებელია 
 

 

Covid-19 ავადმყოფობის დროს ფულად სარგებელზე წვდომა 

  

ეს ანაზღაურება ხდება მუშაკთათვის და თვითდასაქმებულებისთვის, 

რომლებიც ვერ მუშაობენ მოკლევადიან პერიოდში, რადგან ისინი 

სამედიცინო სერტიფიცირებულნი არიან იზოლირებულად, ან ავად არიან 

COVID-19– ის გამო.. 

  

COVID-19 პანდემიის დროს უმუშევრობის ფულად სარგებელზე წვდომა 

  

მოქალაქეებს, რომლებსაც დროებით გაათავისუფლებენ სამსახურიდან 

ანაზღაურების გარეშე, Covid-19 - ის გამო, შეუძლიათ მოითხოვონ 

სპეციალური პანდემიის უმუშევრობის ანაზღაურება და რომ ეს გადახდა 

მოხდება იმ დროიდან, როდესაც ისინი დროებით გაათავისუფლეს 

სამსახურიდან. 

 

მოქალაქეებს, რომლებიც უშუალო უზრუნველყოფის ცენტრებში 

ცხოვრობენ, ასევე აქვთ წვდომა სპეციალური პანდემიის უმუშევრობის 

ანაზღაურებაზე 

 



პანდემიის უმუშევრობის გადახდაზე განაცხადის უმარტივესი გზაა ონლაინ 

საიტზე www.MyWelfare.ie 

 

 

დროებითი რეზიდენტის კრტა (TRCs) 
 

 

დროებითი ბინადრობის ბარათების (TRC) განახლების საკითხთან 

დაკავშირებით ახალი შეთანხმებები დასრულდა ამ კვირაში, იმ მიზნით, 

რომ მომავალი კვირიდან პირადად აღება განახლდეს. 

 

ამ ეფექტის შესახებ შეტყობინებები აიტვირთება IPO– ს ვებსაიტზე და 

ეცნობებათ უშუალო უზრუნველყოფის ცენტრებს. 

 

 
 

სკოლების გახსნასთან დაკავშირებული რჩევები 
 

 

განათლებისა და უნარ-ჩვევების დეპარტამენტმა (DES) ახლახან გამოაქვეყნა 

სახელმძღვანელო მითითებები "ჩვენი სკოლების გახსნის შესახებ". ეს 

შესაძლებელია საიტზე gov.ie/backtoschool. 

 

ეს სახელმძღვანელო სკოლებისთვისაა, მაგრამ  შეიცავს ძალიან სასარგებლო 

ინფორმაციას, რომლის გაცნობაც შესაძლებელია გსურთ. გთხოვთ, 

გარკვეული დრო გამოყოთ მათი წაკითხვის მიზნით, რომ იცოდეთ 

განვითარებული მოვლენების შესახებ 

  

თქვენ შენიშნავთ, რომ რჩევების სახელმძღვანელოს 33-ე გვერდი, 'ჩვენი 

სკოლების გახსნა - სკოლაში სრულად დაბრუნების გზების რუქა' ეხება 

სასკოლო ტრანსპორტს. იმის გათვალისწინებით, რომ დაწყებითი სკოლის 

მოსწავლეებს არ სჭირდებათ სახის საფარის ტარება, მითითებები აშკარაა, 

რომ სკოლის ტრანსპორტით მოგზაურობის მსურველები ვალდებულნი 

არიან ატარონ სახის საფარები, სანამ ელოდებიან და ტრანსპორტში ყოფნის 

დროს. ამ მიზნით, მე ვაფასებ, თუკი შეგიძლიათ უზრუნველყოთ სახის 

საფრების ადეკვატური მომარაგება, ანუ იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც 

დადიან სკოლებში სასკოლო ტრანსპორტით, სახის საფარი ხელმისაწვდომი 

იქნება ყოველ დილით, სანამ ისინი ადიან სკოლის ავტობუსში.. 

http://www.mywelfare.ie/


  

მაღალი კლასების მოსწავლეებს მოეთხოვებათ მასკის ტარება სკოლაშიც. 

  

ჩვენს სკოლებში ბავშვების უსაფრთხოდ წასვლის ღონისძიებები ასახავს 

უამრავ მოთხოვნას სკოლაში ტრანსპორტით მოგზაურობისთვის. თუ 

გსურთ გაეცნოთ ამ მოთხოვნებს. ისენი მოიცავ: 
  

 არ გამოიყენოთ ტრანსპორტი, თუ COVID-19 სიმპტომების გამოვლენაა; 

 ტრანსპორტის მოლოდინში სოციალური დისტანციის შენარჩუნება; 

 ყოველთვის იჯდეს წინასწარ დანიშნულ სავარძელში და "ავტობუსის 

მეგობართან", რომელიც მათთვის იქნება დანიშნული - ეს იქნება ძმა ან 

ბავშვი მათი კლასის ჯგუფიდან (ეს ყოველთვის უნდა იყოს იგივე ბავშვი); 

 ავტობუსზე ასასვლელად ხელის სანიტარული საშუალების გამოყენება; 

რესპირატორული ეტიკეტის დაცვა (ქსოვილის გამოყენება, ხველების და 

ცემინებისას სახის დაფარვა) ნებისმიერ დროს, ლოდინისა და 

ტრანსპორტირების დროს.; და 

 ავტობუსის დატოვება ცალცალკე და წესრიგის დაცვა. 

  

49-ე გვერდზე DES -ი მშობლებისთვის მოკლე მითითებებს ამზადებს, 

როგორც დაწყებითი, ისე ზემო საფეხურზე ბავშვების სკოლაში 

დაბრუნებისა და მოსწავლეთა ასაკის შესაბამისი საკომუნიკაციო მასალა 

სკოლაში დაბრუნებისას. ეს დოკუმენტები შეიტანება მოახლოებულ 

ბიულეტენში, ანუ მათი მომზადებისა და გავრცელების შემდეგ. 
 

არის მითითებები 45-ე გვერდზე იმ შეთანხმებების შესახებ, იმ 

ბავშვებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ სკოლაში დასწრება. 
  

სახელმძღვანელოში ნათქვამია, რომ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ COVID-19 

სიმპტომები, ან ბავშვები, რომლებიც COVID-19 ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ 

იმყოფებიან, არ უნდა დაესწრონ სკოლაში. 

  

იმ ბავშვების შემთხვევაში, ვისაც COVID-19 ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ 

არიან, HSE- ს მიერ დადგენილი სამედიცინო მდგომარეობის გამო, გთხოვთ, 

ნახოთ ეს ბმული: https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/people-at-

higher-risk.html#very-high-risk.  
  

კონტაქტი უნდა განხორციელდეს უშუალოდ სკოლასთან, რათა მიიღონ 

აუცილებელი ზომები, რომ მათ დახმარება გაუწიონ. 

 

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/ga5b406ee7t1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=63163&t=33082
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/ga5b406ee7t1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=63163&t=33082


 

სტუდენტთა დახმარების სქემაში ცვლილებები 
 

 

ორშაბათს, 10 აგვისტოს, შემდგომი და უმაღლესი განათლების, კვლევების, 

ინოვაციების და მეცნიერების მინისტრმა, სიმონ ჰარისმა TD- მ გამოაცხადა 

ცვლილებები სტუდენტთა დახმარების სქემაში, პირდაპირ პირობებში 

მცხოვრები ადამიანებისთვის. 

  

მიმოხილვის შემდეგ, მინისტრმა ჰარისმა დაადასტურა, რომ სქემის წესები 

შემსუბუქდება და გრძელვადიან პერსპექტივაში განთავსდება.  
  

პერსპექტიული განაცხადების წარდგენა, რომ ირლანდიის სასკოლო 

სისტემაში სამ სასწავლო წელს დაესწრო და სახელმწიფოში სერთიფიკატი 

მიეღო, აღარ იქნება საჭირო. პერსპექტიულ აპლიკანტებს კვლავ მოუწევთ 

დააკმაყოფილონ მოთხოვნა სამი წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ 

საერთაშორისო დაცვის ქვეშ ან დარჩენისა და ცხოვრების უფლების 

მოპოვების პროცესში. 
  

საუბრისას ცვლილებების შესახებ, მინისტრმა ჰარისმა თქვა: ”მთავრობა 
მზად არის მიიღოს ახალი გრძელვადიანი მიდგომა პირდაპირი 
განსახლების  საცხოვრებლებზე. ამის განხორციელებას დრო დასჭირდება, 
მაგრამ ამავდროულად, ჩვენ გავაგრძელებთ პირობების გაუმჯობესებას 

უშუალო პირობებში მაცხოვრებლებისთვის. 

  

"სტუდენტთა დახმარების სქემის კრიტერიუმების შემსუბუქება იმედია 
გამოიწვევს უფრო მეტი ადამიანის წვდომას მესამე საფეხურის 
განათლებაზე.” 
 

2020/21 განაცხადების დახურვის თარიღია 2020 წლის 6 ნოემბერი. 

ნებისმიერი სტუდენტი, რომელმაც უკვე შეიტანა განაცხადი სქემით 

მხარდაჭერისთვის, მათი განცხადება განიხილება სქემის ახალ უფრო 

ხელსაყრელ პირობებით. 

  

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ახალი დამხმარე საშუალებებისა და 

გამოყენების შესახებ, გთხოვთ იხილეთ აქ. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

სტატუსიანი რეზიდენტები 
 

 

გაქვთ სტატუსი? - გაარკვიეთ, თუ როგორ შეგიძლიათ საკუთარ სახლში 

გადასვლა. 
  

თუ თქვენ გაქვთ სტატუსი და გსურთ გადასვლა საერთო საცხოვრებელი 

პირობებიდან, პიტერ მაკვერერის ნდობა და დეპოლს შეუძლიათ დახმარება. 
  
  

პიტერ მაკვერი ტრასტი  

 

The Peter McVerry Trust’s სამხრეთ რეგიონის განსახლების სამსახური 

დაგეხმარებათ, თუ მოგენიჭათ ირლანდიაში ცხოვრების სტატუსი, მაგრამ 

ამჟამად იმყოფებით პირდაპირი უზრუნველყოფის ცენტრებში კლერი, 

კორკი, დუბლინი, კერი, კილდარი, 

ლაოისი, ლიმერიკი, ლონგფორდი, 

ოფალია, ტიპერი, უატერფორდი, 

ვიკლოუ, და ა.შ. ვესტმათი და 

ვექსფორდი 

მათი განსახლების პერსონალი 

დაგეხმარებათ იპოვოთ შესაფერისი 

სახლი ან ბინა. ისინი ასევე 

დაგეხმარებიან მესაკუთრეთა და ქონების 

აგენტებთან ურთიერთობის დამყარებაში. 

 

The Peter McVerry Trust’s სამხრეთ რეგიონის განსახლების სამსახურს  

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ამ იმეილზე asresettlement@pmvtrust.ie 

 
  
  
Cosán Nua 

mailto:asresettlement@pmvtrust.ie


 

Cosán Nua არის დეპოლის განსახლებისა და საზოგადოების 

ინტეგრაციის სამსახური. დაგეხმარებათ, თუ თქვენ მიიღეთ 

ირლანდიაში ცხოვრების უფლება, მაგრამ ამჟამად დუბლინის, მითის, 

სლაიგოს, გოლვეის, მონაჰანის, მეიოსა და ლუთის ცენტრებში 

იმყოფებით. ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რაც შეიძლება, რომ 

დაგეხმაროთ ირლანდიის რესპუბლიკაში სასურველი ადგილას 

იშოვოთ საცხოვრებელი. 

თხოვეთ თქვენი საცხოვრებელის მენეჯერს საკონტაქტო დეტალები დეპოლის 

საქმის მწარმოებლის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიწეროთ  
cosannua@depaulcharity.net 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ჩემი სათამაშო ადგილი 
 

 

ივლისში, My Place to Play- ის პაკეტები განაწილდა საცხოვრებელ 

ცენტრებში, ბავშვთა და ახალგაზრდობის სერვისების კომიტეტთან (CYPSC) 

და ბავშვთა უფლებების ალიანსთან ერთად.. 

  

The Place to Play პაკეტები კარგად მიიღეს მაცხოვრებლებმა. ეს არის 

მონაგანში მდებარე საცხოვრებლიდან რამდენიმე ფოტოსურათი, იმ 

რეზიდენტების რომლებმაც თავიანთი სათამაშო პაკეტები მიიღეს. 

  

mailto:cosannua@depaulcharity.net


 

 

 

 

 

 

 

 

გთხოვთ შეგვატყობინეთ IPASinbox@justice.ie თუ არის სხვა 

თქვენთვის საინტერელო საკითხები, რომელიც გსურთ რომ 

განვიხილოთ  შემდგომ ბიულეტენში. იმედი გვაქვს, რომ 

ინფორმაცია  რომელიც წარმოგიდგინეთ ამ ბიულეტენში 

სასარგებლოა. 

IPAS და იუსტიციის და თანასწორობის 

დეპარტამენტის გუნდის მხრიდან ყველა კეთილი 

სურვილი 

 

mailto:IPASinbox@justice.ie


 

 

 

  

 

ამ განახლებაში მოყვანილი ინფორმაცია განკუთვნილია 

IPAS-ის განსახლების ცენტრების რეზიდენტებისთვის, 

ცენტრის ჯგუფების, მეგობრებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების კოლეგებისთვის. ნებისმიერი მოთხოვნა 

უნდა იყოს მიმართული IPASinbox@justice.ie 

 

mailto:IPASinbox@justice.ie
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